Finanční úřad pro Prahu - Jižní Město
Petrohradská 1486/6
101 00 PRAHA 10
~j.:
127618/05/011901/7685
Vyřizuje; Nykodýmová Petra
Telefon:
267 272 799
linka:
2799
Fax:
267 273 198
č.dveř1: P19
Daňový

V Praze 10
dne 17.10.2005

subjekt:

Soleta Signum, s.r.o.
Chodovecké náměst í B
PRAHA 11 - CHOOOV
141 00 PRAHA 41

OSVBDČElff

o registraci
Podle § 33 odst. 11 a 12 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve ~nění
pozdějších
předpisů (dAle jen "~ákon o správě
daní"), jste u shora uvedeného spr~vce daně zaregistrován s účinností
od 17.10.200S a je vám přiděleno toto daňové identifikační číslo:

DIČ:

CZ26432871

Současně se ukončuje platnost Osvědčení o registraci
čj. 23712/01/011901/5404
ze dne 19.02.2001.
Podle § 5 odst.3 a podle § 36 zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané
pozdějších
předpisů, a podle
§ 111 bodu 3 zákona
hodnoty, ve znění
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn~ní pozd~j~ích předpisů
jste
pl~tc.. dan6 z přidan6 hodnoty
se čtvrtletn~ zdaňovacím obdobím
s účinností od 1'.02.2001
Daňové identifikační číslo
musíte uvádět ve všech
případech komunikace
se správcem daně a v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní zákon
(§ 33 odst.ll
zákona o správě daní). Při v~ech platbách, poukazovaných
správci
daně,
pou~ijte
jako variabilní
symbol
kmenovou
část
DIČ
(tj. číslo za kódem CZ).
Veškeré
změny údajů, týkaj1c1
se Vaši registrace, jste povinen oznámit
shora uvedenému správci dan~ do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (§ 33 odst.7
zákona o správě daní) .
Proti
tomuto rozhodnutí
se můžete
odvolat do 30 dnů
ode dne,
který
následuje po
jeho doručeni,
písemně nebo ústně do protokolu u shora
uvedeného správce
daně. Odvolání
nemá
odkladný
účinek
(§ 48
zákona
o správě daní ).
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